
 rosa novell diu sin noticias de gurb / capitol 2 // fins al 18 de gener // dJ i dV, 20.00H; ds, 20.30; dg, 17.30 // 12 € sàtira

U
n sofà i un llum de peu són els 
únics elements que vesteixen 
l’escena en l’adaptació teatral 
de Sin noticias de Gurb, una 

divertida novel·la d’Eduardo Mendoza 
que, entre bromes i disbarats, elabora una 
intel·ligent crítica sobre la profunda trans-
formació que va experimentar la ciutat de 
Barcelona per acollir els Jocs Olímpics. 
L’escriptor utilitzava un extraterrestre que 
aterrava a la ciutat a la recerca d’un com-
pany, Gurb, per caricaturitzar els barcelo-
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rosa novell posa veu a la novel·la en una lectura de ritme escènic

coMPlicitat total edUardo MendoZa i rosa noVell tornen a bcn aMb Una obra qUe Van presentar Un sol dia al lliUre.

SIN NOTICIAS 
DE GURB

nins i el seu frenètic ritme de vida, d’acord 
amb la renovació del seu traçat urbà i la 
febril construcció d’edificis, instal·lacions 
esportives i fins i tot barris –la Vila Olím-
pica– que van mudar per sempre la seva 
fesomia. 

Els Jocs del 92 ja queden llunyans, però 
l’afany de Barcelona per renovar-se no 
sembla defallir. El Parc del Fòrum o Dia-
gonal Mar podrien ser objecte de broma si 
Gurb tornés a visitar aquesta ciutat, i pot-
ser per aquest motiu ara és un bon mo-
ment per rellegir la novel·la de Mendoza en 
clau teatral. Rosa Novell dirigeix i interpre-
ta aquesta lectura de ritme escènic que 

mescla reflexió amb aventura absurda. 
L’actriu posa veu a les anotacions de l’ex-
traterrestre que intenta trobar Gurb, un 
personatge curiós i ingenu que decideix 
adoptar forma humana per confondre’s 
entre la població, i tria ni més ni menys que 
Marta Sánchez –recordem que el 1990, 
data de publicació de la novel·la, la llavors 
cantant d’Olé Olé despertava grans passi-
ons– o el mateix Comte Duc d’Olivares... 
Novell no està sola en escena: Roger Julià 
interpreta música en directe per acompa-
nyar la recerca de Gurb. L’espai sonor és 
d’Eugeni Roig i la versió de la novel·la, del 
seu propi autor.
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La poètica surrealista de Los 
Excéntricos s’instal·la al TNC

L os Excéntricos són Marceline (Marceline Kahn), Syl-
vestre (Josep Ventura) i Zaza (Didier Armbruster), tres 

pallassos francocatalans que recorren el món des de fa més 
20 anys —Gran Bretanya, Xina, Canadà, Japó…—, des que 
van debutar el 1983 amb l’espectacle de carrer Miscel∙lànies. 
A partir d’aquell instant, van fer de la seva passió, de la seva 
vocació, un art que diverteix i fascina igual. Equilibristes, 

ROCOCÓ BANANAS

rococó bananas / tnc (sala tallers) // fins al 4 de gener // dJ i dV, 20.00H; ds i dg, 18.00 // 8-12 € clowns un trio atíPic i genial per a tots els públics.
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malabaristes i músics, Los Excéntricos formen un trio atípic 
que ha renovat la figura del clown gràcies a la seva poètica 
d’arrel surrealista, que ha trobat un equilibri entre la mo-
dernitat i el classicisme.

Amb un llenguatge senzill, directe i càlid, Los Excéntri-
cos presenten Rococó Bananas, la seva creació estrenada 
aquest any a l’Ateneu de Nou Barris de BCN i a Le Cratère, 
Scène Nationale d’Alès. Rococó Bananas combina l’inti-
misme amb l’astracanada, la subtilesa amb la tradició del 
tempo boig, la cançó satírica, la bufetada i el trencament 
d’objectes, com en el número dels plats xinesos. a. J. n.
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SECRETS

S abeu quin és el gran secret dels 
mags? Doncs precisament per això 

no us el puc dir, el secret és saber guar-
dar secrets…”, comenta el Mag Lari, 
nom de guerra de Josep Maria Lari. El 
públic actual es continua preguntant 
com aconsegueixen els il·lusionistes 
tallar una persona per la meitat, o com 
poden fer desaparèixer els objectes més 
estranys, però aquest potser és l’únic 
enigma que aquests professionals no li 
resoldran mai. Però el Mag Lari —que 

ja va publicar un llibre amb la finalitat 
d’acostar la màgia a tota la família, 
sense complicacions ni impossibles—, 
intenta a  Secrets, que torna a la progra-
mació del Tívoli, jugar amb la idea de 
revelar el que no es pot descobrir.

El resultat és un espectacle ple de 
bons trucs de màgia, d’impressionants 
efectes de llums i so, adornats també 
amb moments d’humor i ironia. Se-
crets, segons explica el seu creador, 
aspira a “fer que el llegat de tots els 
mags que m’han precedit pervisqui”, 
per a la qual cosa convida el públic “a 
disfrutar de l’espectacle sense ganes de 
voler-ne revelar els secrets, només 
d’aquesta manera us il·lusionareu de 
debò”. antonio JosÉ navarro

  
 secrets / teatre tíVoli // 

del 25 de deseMbre al 4 de gener // de 
17.00 a 22.30, segons dia // 24-36 €

Màgia

el Mag lari recull 
l’ampli llegat dels 
grans mags


